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Reactie van de Taalunie op de standpunten van vzw Vereniging van Vlaamse
Leerkrachten, vzw Algemeen-Nederlands Verbond en stichting Nederlands in
het artikel “Het Nederlandse Taalbeleid” in V.V.L.-Ideeën (jg. 45, nr. 4, pp. 4-6)

I.

Het Taalunieverdrag

V.V.L.-Ideeën: Wij willen het Taalunieverdrag beter bekendmaken in binnen- en buitenland en de
opvolging en de uitvoering van het Verdrag kritisch volgen vanuit het gezichtspunt van het
maatschappelijk middenveld.
De Taalunie juicht het toe dat haar verdrag breder onder de aandacht wordt gebracht en
dat de uitvoering ervan kritisch wordt gevolgd door het maatschappelijk middenveld.
De ambitie van de Taalunie reikt vandaag de dag echter verder dan het verdrag. Met het
verdrag kreeg de Taalunie de opdracht een verantwoord gebruik van het Nederlands in de
samenlevingen na te streven, met name bij de overheid en in het onderwijs. Vandaag de
dag gaat het niet meer om een verantwoord gebruik van het Nederlands alleen, maar om
het gebruik van het Nederlands in het algemeen. Als we willen dat het Nederlands een
volwaardige taal blijft, moet het in alle maatschappelijke domeinen worden gebruikt.
De Taalunie is ervan overtuigd dat taal kansen schept en wil daarom stimuleren dat
gebruikers en maatschappelijke sectoren het Nederlands optimaal benutten, zodat het
hun kansen vergroot. De Taalunie adviseert de betrokken overheden over hun taalbeleid
voor het Nederlands, reikt basisvoorzieningen voor het Nederlands aan en ondersteunt
gebruikers en leerders van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied.
Wet- en regelgeving is niet het enige en niet altijd het meest aangewezen middel om het
gebruik van het Nederlands door mensen en in maatschappelijke domeinen te stimuleren.
Het gaat er ook om noodzakelijke voorwaarden te scheppen en op kansen te wijzen. De
Taalunie stelt een pragmatisch beleid voor waarin mensen en maatschappelijke sectoren
veeleer worden verleid dan verplicht het Nederlands te gebruiken.

II.

De hoofddoelstelling volgens het Taalunieverdrag

V.V.L.-Ideeën: Wij vragen de Taalunie om de intrekking van het besluit om (…) theoretische
standaardvarianten te onderscheiden, een besluit dat haaks staat op de eerste doelstelling van het
Taalunieverdrag: de bevordering van de eenheid van taal in Nederland en Vlaanderen.
De Taalunie is het er niet mee eens dat het onderscheiden van (sub)variëteiten van de
standaardtaal haaks staat op de doelstelling van het verdrag om de eenheid van de
standaardtaal te bevorderen. De Taalunie erkent wel dat ze de variatie de voorbije jaren
misschien wat te veel en de eenheid misschien wat te weinig heeft beklemtoond.
In het Raadsadvies inzake taalvariatie uit 2003 staat een genuanceerde visie:
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“[B]innen het Standaardnederlands [kan] een onderscheid gemaakt worden tussen het
Standaardnederlands dat in formele domeinen en in de schrijftaal wordt gebruikt, en het
Standaardnederlands dat in meer informele domeinen wordt gebruikt, met name in de
spreektaal. Naast een verschil tussen het formele en informele domein bestaat er een
geografisch bepaald verschil tussen het Standaardnederlands in Nederland en het
Standaardnederlands in België. Hiermee kunnen vier (sub)variëteiten van de standaardtaal
onderscheiden worden:





formeel Nederlands Nederlands;
formeel Belgisch Nederlands;
informeel Nederlands Nederlands;
informeel Belgisch Nederlands.

De Werkgroep is van mening dat het bestaan en het bestaansrecht van deze vier vormen
van de Nederlandse standaardtaal als maatschappelijk gegeven moeten worden beschouwd.
Voor het Standaardnederlands van het formele domein adviseert de werkgroep om de
tendens naar convergentie van de beide nationale variëteiten te bestendigen en waar
mogelijk te versterken. Voor het Standaardnederlands van het informele domein bestaat
er zoals gezegd een zekere tendens tot divergentie. De Werkgroep beschouwt deze
divergentie als een natuurlijk gegeven, en acht het niet realistisch om te streven naar een
strakke uniformering.”
In zijn voorjaarsvergadering van 2004 heeft het Comité van Ministers van de Taalunie
deze uitgangspunten op hoofdlijnen onderschreven en daarbij ook aandacht gevraagd
voor het Surinaams Nederlands als (sub)variëteit van de standaardtaal.
Via Taaladvies.net ondersteunt de Taalunie gebruikers van het Nederlands in een correct
gebruik van de standaardtaal. Het gaat dan met name om de formele (sub)variëteiten van
de standaardtaal en daarvoor wordt convergentie nagestreefd. De aanduiding dat iets als
Nederlands of Belgisch Nederlands moet worden beschouwd, houdt geen waardeoordeel
in en is niet gericht op het aan- of afraden van het gebruik ervan, maar dient louter om de
taalgebruiker te wijzen op een mogelijk beperktere bruikbaarheid binnen het taalgebied.
Het is dan aan de taalgebruiker om er al dan niet gebruik van te maken.
De Taalunie ziet de tendens tot divergentie tussen de informele (sub)variëteiten van de
standaardtaal niet als een bedreiging voor de taaleenheid. Ook in andere talen zoals het
Engels en het Frans leven verschillende tongvallen naast elkaar en die staan in die talen
net zomin als in het Nederlands de onderlinge verstaanbaarheid in de weg. Zoals in alle
communicatie zijn er soms verschillen die tot misverstanden leiden, maar soms worden
we ook blij verrast door verrijkende wendingen die we graag willen overnemen.
De beste garantie op taaleenheid is onderling contact en dat is er vandaag de dag meer
dan ooit tevoren. De producten van Studio 100 zijn op de Nederlandse televisie te zien,
de producten van Albert Heijn zijn in België te verkrijgen en de havens van Antwerpen en
Rotterdam gaan zich in de wereld samen profileren in plaats van elkaar te beconcurreren.
De taal die Nederland en Vlaanderen delen, nodigt uit tot samenwerking, zowel onderling
als richting derde landen. De Taalunie wil dat meer dan ooit tevoren beklemtonen.
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III.

Taalvariatie

V.V.L.-Ideeën: Wij stellen de Taalunie voor om een eenduidig erkenningsbeleid te voeren ten aanzien
van dialecten, streektalen en regionale talen in Vlaanderen en Nederland. Waardoor bijvoorbeeld het
Limburgs zowel in Nederland als in Vlaanderen erkend wordt, wat nu niet het geval is om voor de burger
ondoorgrondelijke redenen.
Als organisatie heeft de Taalunie altijd een eenduidig erkenningsbeleid ten aanzien van
dialecten, streektalen en regionale talen in Nederland en Vlaanderen voorgesteld. In die
zin is de erkenning van het Limburgs als minderheidstaal in Nederland inderdaad een
ongelukkige keuze geweest, zoals ook mag blijken uit het advies van de toenmalige
algemeen secretaris van de Taalunie aan de toenmalige directeur-generaal Onderwijs van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Fries,
wordt het Limburgs niet als een aparte taal beschouwd, maar als een grensoverschrijdend
dialect van het Nederlands. Door het Limburgs als aparte minderheidstaal te erkennen,
wordt de sprekers van het Limburgs de facto de status van moedertaalsprekers van het
Nederlands ontzegd en daar is de Taalunie geen voorstander van. De Taalunie waardeert
het Limburgs evenzeer als het West-Vlaams, het Gents, het Zeeuws of het Achterhoeks
en wil het dus niet loslaten als deel uitmakend van het Nederlands.

V.V.L.-Ideeën: Wij vragen de Taalunie om haar bemoeienis met de ontwikkeling van terminologie in
het Nederlands uit te breiden omdat er veel belangrijke gebieden zijn waarop de Nederlandstalige
terminologie verdwijnt of verkwijnt.
De Taalunie dankt de middenveldorganisaties voor hun expliciete steun voor haar
terminologiebeleid. Het is inderdaad cruciaal dat vaktaal uit diverse maatschappelijke
domeinen in het Nederlands ontsloten blijft worden. De Taalunie wil dat dan ook blijven
aanjagen in samenwerking met diverse partijen in het beleid en in het veld. Op vraag van
de vertaaldiensten van de Europese Unie onderzoekt de Taalunie of ze een coördinerende
rol kan vertolken in het samenbrengen van expertise op het terrein van technisch vertalen.
Daarmee wordt de eenheid van het Nederlands als bestuurstaal bevorderd.

IV.

Nederlandstalig universitair en hoger onderwijs

V.V.L.-Ideeën: Wij vragen de Taalunie de gevolgen te bestuderen van het politiek gesteunde of
gedoogde universitair verengelsingbeleid, op korte en lange termijn. Artikel 2 van het Verdrag bepaalt
dat de Taalunie een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van de taal als communicatiemiddel van
de wetenschappen, en de nationale wetgeving ter zake geeft bovendien een duidelijke richting aan. Ook
de nefaste historische ervaringen opgedaan in vroegere koloniën zoals Ierland en landen in Afrika en
Azië kunnen in het onderzoek worden betrokken, evenals de ervaringen in Vlaanderen opgedaan in de
19e en de 20e eeuw.
De Taalunie deelt de zorg van de middenveldorganisaties over de positie van het
Nederlands als instructietaal in het hoger en universitair onderwijs. Het is van het grootste
belang dat instellingen voor hoger en universitair onderwijs een weldoordacht taalbeleid
voeren dat hun studenten optimaal voorbereid op hun functioneren binnen de betrokken
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samenlevingen en in de wereld. Het beheersen van meerdere vreemde talen maakt daar
vaak deel van uit, het beheersen van de eigen moedertaal is daarvoor een vereiste.
Een student(e) die internationaal recht studeert, kan inderdaad niet zonder het Engels,
maar om het binnen onze eigen samenlevingen uit te leggen, moet hij of zij de materie
ook kunnen vertalen naar het Nederlands. Een jurist(e) die wordt opgeleid om in onze
eigen rechtbanken te pleiten, kan sowieso niet zonder het Nederlands, en ook niet zonder
zekere retorische vaardigheden in zijn of haar eigen moedertaal. De dokter van morgen
moet op de hoogte blijven van de recentste internationale ontwikkelingen, maar moet die
ook nog kunnen uitleggen aan zijn of haar patiënten die de terminologie niet beheersen.
Op 30 mei 2012 heeft de toenmalige Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap aangekondigd de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-Organisatie (NVAO)
te vragen toezicht te houden op het taalbeleid van instellingen voor hoger en universitair
onderwijs en hun motivaties om af te wijken van de regel dat Nederlands instructietaal is.
De Taalunie monitort de ontwikkelingen in het hoger en universitair onderwijs en de Raad
voor de Nederlandse Taal en Letteren komt in het najaar met een uitvoerig advies over de
taalvaardigheid Nederlands van studenten. De positie van het Nederlands in het hoger en
universitair onderwijs laat de Taalunie dus niet los, niet alleen vanuit het perspectief van
Nederlands als wetenschapstaal, maar ook vanuit het perspectief dat Nederlands in alle
maatschappelijke domeinen een stevige positie moet blijven bekleden.

V.

Het watervaleffect

V.V.L.-Ideeën: Wij verzetten ons tegen een onderwijsbeleid dat het Nederlands in de klassen steeds
verder marginaliseert door steeds meer ruimte te geven aan het Engels als een het Nederlands
vervangende taal. Dit beleid voert niet naar de gewenste en in het verleden ook bereikte
meertaligheid, maar juist tot eentaligheid, tot Engelstaligheid. Dit is strijdig met de culturele grondslagen
van Nederland en Vlaanderen en van de Europese Unie, zoals nog eens onderschreven door de
lidstaten in het akkoord van Barcelona in 1992.
De Taalunie is het ermee eens dat er behoedzaam moet worden omgesprongen met
andere instructietalen dan het Nederlands in het reguliere onderwijs. Meertaligheid is voor
onze kinderen en jongeren een verrijking en we moeten hen zeker in staat stellen in een
vroeg stadium vreemde talen te verwerven, maar daarbij mogen we de toegankelijkheid
van ons onderwijs, de taalvaardigheid Nederlands van onze kinderen en jongeren en de
mogelijke gevolgen voor de positie van het Nederlands binnen onze samenlevingen niet
uit het oog verliezen. Tweetalig onderwijs kan zeker zijn meerwaarde hebben, net zoals
thuistaalonderwijs dat kan hebben voor anderstalige leerlingen, maar de toepassing ervan
mag nooit ten koste gaan van het onderwijs in en van het Nederlands.
In het reguliere onderwijs moet het Nederlands centraal blijven staan en moeten er bij
voorkeur meerdere vreemde talen worden aangeboden, zodat er niet één andere taal
centraal kan komen te staan, zoals het Engels, en de plaats van het Nederlands kan
overnemen. Als we al onze kinderen en jongeren opleiden in het Engels, dan kan het met
het Nederlands concurreren als voertaal binnen onze samenlevingen en dan dreigt het
Nederlands gereduceerd te worden tot een huis-tuin-en-keukentaal. Als we willen dat

4

onze moedertaal een volwaardige cultuurtaal blijft, die in alle maatschappelijke domeinen
wordt gebruikt, dient ze zeker in het reguliere onderwijs centraal blijven te staan.
In lijn met het Europese meertaligheidsbeleid en vroeg vreemdetalenonderwijs onderschrijft
de Taalunie het belang van het beheersen van meerdere vreemde talen naast de eigen
moedertaal. Het Europese principe van “moedertaal plus twee vreemde talen” respecteert
niet alleen de positie van de eigen moedertaal, maar toont ook aan dat meertaligheid niet
ophoudt bij het Engels. Voor Nederlanders en Vlamingen bieden Duits en Frans toegang
tot hun naaste buren en kunnen talen als Pools en Spaans nieuwe markten openen.
Op 10 juli 2013 kondigde de huidige Nederlandse staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap in een Kamerbrief een plan van aanpak aan voor Engels in het primair
onderwijs. In dat plan wordt ook ruimte gelaten voor tweetalig onderwijs in het Nederlands
en het Frans of het Duits, maar in de eerste proefprojecten gaat het louter om tweetalig
onderwijs in het Nederlands en het Engels. De Taalunie vindt dat er niet louter op het
Engels mag worden gefocust en dat ook het Frans en het Duits bij de proefprojecten
moeten worden betrokken, zo mogelijk in combinatie met elkaar volgens het Europese
principe van “moedertaal plus twee vreemde talen”, zodat het Nederlands niet eenzijdig in
concurrentie met het Engels wordt gezet en te allen tijde centraal blijft staan.

VI.

Actuele talige problemen in het onderwijs

V.V.L.-Ideeën: Initiatieven van de Taalunie en de Ministeries van Onderwijs in Vlaanderen en
Nederland die zich richten op een versnelde verwerving van het Nederlands door nietNederlandstalige leerlingen op alle onderwijsniveaus, zullen wij graag steunen.
In zowel Nederland, Vlaanderen als Suriname, kan er in het reguliere onderwijs niet
zomaar van uit worden gegaan dat het Standaardnederlands als instructietaal ook de
thuistaal van de leerlingen is. Dat geldt niet alleen voor kinderen en jongeren van wie de
ouders een andere talige achtergrond hebben, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen en
jongeren die thuis niet in standaardtaal maar in dialect worden opgevoed. De Taalunie wil
graag beklemtonen dat andere talen en talige variëteiten steeds als een verrijking moeten
worden beschouwd, in de context van het onderwijs zelfs aanknopingspunten bieden om
de algemene taalvaardigheid van de leerlingen te bevorderen, en daarom in geen geval
negatief mogen worden weggezet. Dat staat geenszins in de weg dat het gebruik van het
Algemeen Nederlands in het onderwijs positief wordt gestimuleerd.
Het is van het grootste belang onze kinderen en jongeren op te leiden tot volwaardige
burgers die volledig kunnen functioneren in een meertalige werkelijkheid binnen en buiten
hun eigen taalgebied. Daarbij horen zowel de beheersing van meerdere talen en talige
variëteiten als het bewuste gebruik ervan in verschillende sociale situaties. En daarbij
hoort ook een positieve attitude ten aanzien van het Algemeen Nederlands, als voertaal
binnen onze samenlevingen en als gedeelde taal tussen onze samenlevingen die ons
telkens weer uitnodigt tot samenwerking over alle landsgrenzen heen. Daarvoor wil de
Taalunie zich blijven inzetten, om samen kansen te blijven verzilveren.
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